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Propunere de rezolu�ie

Amendament depus de Gabriela Creţu

Amendamentul 1
Considerentul Ba (nou)

Ba. întrucât încarcerarea femeilor reflectă poziţia lor în societate, femeile fiind 
prizonierele unui sistem conceput, construit şi condus de bărbaţi pentru bărbaţi;

Or. en

Amendament depus de Gabriela Creţu

Amendamentul 2
Considerentul Bb (nou)

Bb. întrucât, în multe închisori, gardienii au o autoritate absolută,  iar femeile nu se pot 
ocupa de necesităţile lor intime fundamentale într-o atmosferă de siguranţă, fără 
riscul unei intruziuni;

Or. en
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Amendament depus de Claire Gibault

Amendamentul 3
Considerentul Ba (nou)

Ba. întrucât trebuie adoptate măsuri concrete, adaptate la nevoile specifice ale femeilor, 
în special aplicarea pedepselor alternative;

Or. fr

Amendament depus de Gabriela Creţu

Amendamentul 4
Considerentul Ca (nou)

Ca. întrucât deseori, în închisori, lipsesc elementele esenţiale pentru a purta o sarcină în 
condiţii de siguranţă: alimentaţia hrănitoare, aerul curat, exerciţiile fizice, condiţiile 
sanitare, suplimentele de vitamine şi îngrijirea pre-natală;

Or. en

Amendament depus de Claire Gibault

Amendamentul 5
Considerentul Ca (nou)

Ca. întrucât femeile însărcinate aflate în detenţie nu pot primi sprijinul şi informaţiile 
care ar putea să le ajute să facă faţă mai bine sarcinii şi maternităţii;

Or. fr

Amendament depus de Claire Gibault

Amendamentul 6
Considerentul Da (nou)

Da. întrucât sănătatea mentală şi fizică a mamei este indisociabilă de cea a copilului;

Or. fr
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Amendament depus de Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Amendamentul 7
Considerentul Ea (nou)

Ea. întrucât, în prezent, se ştie că numeroase femei aflate în detenţie au fost victimele 
unor acte de violenţă, de abuz sexual sau de maltratare în familiile sau cuplurile lor 
şi că multe dintre ele se află într-o situaţie de dependenţă economică şi 
pshihologică; întrucât toate aceste elemente au o legătură directă cu trecutul lor 
delincvent şi cu prezenţa unor sechele fizice şi psihologice, precum stresul 
posttraumatic;

Or. es

Amendament depus de Claire Gibault

Amendamentul 8
Considerentul F

F. întrucât personalul penitenciar trebuie să fie suficient de bine format �i sensibilizat în 
ceea ce prive�te dimensiunea de egalitate între femei �i bărba�i �i nevoile �i 
situa�iile specifice ale femeilor de�inute; întrucât trebuie acordată o atenţie 
specială celor mai vulnerabile dintre ele, mai exact minorelor şi celor cu handicap;

Or. fr

Amendament depus de Claire Gibault

Amendamentul 9
Considerentul Fa (nou)

Fa. întrucât statele membre ar trebui să se asigure că deţinutele sunt apărate în mod 
corespunzător contra agresiunilor violente şi sexuale;

Or. fr
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Amendament depus de Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Amendamentul 10
Considerentul H

H. întrucât interesul superior al copilului trebuie luat mereu în considerare atunci când se 
ia o decizie privind separarea acestuia de părintele încarcerat sau nu, având în vedere 
că este preferabil, în toate cazurile, să se procedeze astfel încât celălalt părinte 
implicat să îşi poată exercita autoritatea parentală şi să se introducă proceduri 
corespunzătoare în vederea păstrării legăturii afective cu mediul familial de origine 
( fraţi şi surori, bunici şi alţi membri ai familiei);

Or. es

Amendament depus de Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Amendamentul 11
Considerentul Ja (nou)

Ja. întrucât un mare număr de femei aflate în detenţie sunt, în momentul încarcerării, 
implicate în proceduri judiciare aflate pe rol ( proceduri privind abandonul, 
îngrijirea temporară sau adopţia unui minor, divorţ sau separare, alungare de la 
domiciliu etc), ceea ce le face vulnerabile şi le provoacă o stare permanentă de 
incertitudine şi stres;

Or. es

Amendament depus de Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Amendamentul 12
Considerentul Jb (nou)

Jb. întrucât persoanele aflate în detenţie nu cunosc deseori resursele sociale existente 
şi, în multe cazuri, faptul că nu deţin documentele administrative referitoare la 
situaţia lor (carte de identitate, carte de asigurare socială, livret de familie), care 
sunt fie pierdute, fie expirate, îi împiedică, în practică, să-şi exerciteze drepturile 
cetăţeneşti acordate resortisanţilor oricărui stat membru;

Or. es
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Amendament depus de Gabriela Creţu

Amendamentul 13
Considerentul Jb (nou)

Jb. întrucât creşterea numărului de deţinute poate fi atribuită în parte degradării 
condiţiilor economice ale femeilor;

Or. en

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 14
Considerentul K

K. întrucât este fundamental ca, pentru echilibrul psihologic �i reintegrarea în societate 
�i în câmpul muncii, de�inu�ii, femei sau bărba�i, să aibă acces în egală măsură la 
un loc de muncă, la formare profesională şi morală �i la odihnă în timpul deten�iei;

Or. pl

Amendament depus de Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Amendamentul 15
Considerentul Ka (nou)

Ka. întrucât nu este suficient să li se permită accesul la ofertele, oricât de diverse ar fi 
acestea, în materie de învăţământ, formare, muncă, recreere şi consiliere 
individuală şi întrucât este necesar să se introducă programe de sprijin, care să le 
faciliteze implicarea în pregătirea şi desfăşurarea procesului de reintegrare;

Or. es

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 16
Considerentul L

L. întrucât femeile încarcerate trebuie să aibă acces, fără nicio formă de discriminare, la 
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un loc de muncă şi la voluntariat, precum �i la programe de formare profesională şi 
morală diversificate �i adaptate cerin�elor de pe pia�a muncii;

Or. pl

Amendament depus de Claire Gibault

Amendamentul 17
Considerentul L

L. întrucât femeile încarcerate trebuie să aibă acces, fără nicio formă de discriminare, la 
un loc de muncă remunerat, precum �i la programe de formare profesională 
diversificate, care să le faciliteze reintegrarea după ispăşirea pedepsei �i adaptate 
cerin�elor de pe pia�a muncii;

Or. fr

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 18
Considerentul M

M. întrucât reu�ita reintegrării sociale a de�inu�ilor/de�inutelor, precum �i prevenirea 
recidivei depind de calitatea încadrării pe toată durata deten�iei �i, în special, de 
reeducarea morală şi parteneriatele cu întreprinderi sau organisme de asisten�ă 
socială, precum �i de supravegherea �i asisten�a psihologică, religioasă şi
socioprofesională oferite după ispă�irea pedepsei,

Or. pl

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Amendamentul 19
Considerentul N

N. întrucât există o mare nevoie de date şi statistici defalcate în funcţie de sex, 
cuprinzătoare, clare şi actualizate;

Or. en
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Amendament depus de Anni Podimata

Amendamentul 20
Punctul 1a (nou)

1a. solicită statelor membre să mărească resursele în vederea revalorizării şi 
modernizării structurilor de plasare, precum şi cele cu privire la perfecţionarea 
continuă şi specializarea tuturor profesioniştilor din penitenciarele pentru 
infractoare juvenile şi să suplimenteze creditele specifice, alocate programelor de 
reintegrare socială şi profesională a infractoarelor juvenile; reaminteşte statelor 
membre că trebuie adoptate toate măsurile necesare în vederea prevenirii delicvenţei 
juvenile;

Or. fr

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 21
Punctul 2

2. reiterează cererea adresată Comisiei �i Consiliului cu privire la adoptarea unei 
decizii-cadru privind normele minime de protec�ie a drepturilor de�inu�ilor1 în 
temeiul articolului 6 din tratatul UE �i invită Consiliul să disemineze şi să aplice 
regulile penitenciare ale Consiliului Europei, în vederea unei mai bune armonizări
a condi�iilor de deten�ie în Europa, în special conştientizarea nevoilor distincte ale 
femeilor, �i afirmarea clară a drepturilor �i obliga�iilor de�inu�ilor/de�inutelor;

Or. fr

Amendament depus de Hiltrud Breyer

Amendamentul 22
Punctul 2a (nou)

2a. consideră că trebuie acordată o atenţie deosebită situaţiei femeilor şi minorilor 
aflaţi în detenţie în aşteptarea deportării, având în vedere faptul că solicitanţii de 
azil şi imigranţii clandestini sunt încarceraţi de facto, precum şi efectele 
nefavorabile ale acestei situaţii asupra femeilor şi minorilor;

Or. en

                                               
1 Recomandarea R (2006)2 men�ionată mai sus.
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Amendament depus de Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Amendamentul 23
Punctul 3a (nou)

3a. observă că femeile străine sunt suprareprezentate în penitenciare; solicită, prin 
urmare, să se aibă în vedere următoarele: combaterea stigmatizării, adoptarea de 
măsuri neprivative de libertate pentru femeile străine în aşteptarea procesului 
(numeroase deţinute străine se află în arest preventiv), evitarea expulzărilor 
automate; acordarea permisiunii deţinutelor străine de a contacta consulatele şi de 
a avea acces la resursele şi programele pentru penitenciare, precum şi la informaţii 
pe care să le poată înţelege, luarea în considerare a situaţiei specifice a femeilor 
străine în planificarea activităţilor din penitenciare, acordarea de resurse 
deţinutelor străine, care să le permită accesul la măsuri alternative la pedeapsa cu
închisoarea, în aceleaşi condiţii ca şi resortisanţii/cetăţenii, formarea unor 
profesionişti capabili să lucreze într-un mediu multicultural, atât în cadrul, cât şi în 
afara penitenciarelor, crearea serviciilor de mediere atât în cadrul penitenciarelor, 
cât şi în exterior;

Or. en

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 24
Punctul 2

eliminat

Or. pl

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 25
Punctul 4a (nou)

4a. reaminteşte că ar trebui verificat, prin inspecţii regulate efectuate de către 
autorităţile competente, dacă centrele de detenţie sunt gestionate în conformitate cu 
normele juridice naţionale şi internaţionale;

Or. fr
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Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 26
Punctul 4b (nou)

4b. invită statele membre să adopte măsurile necesare în vederea asigurării ordinii în 
penitenciare, precum şi garantarea siguranţei personalului şi a tuturor deţinuţilor, 
punând capăt cazurilor de violenţă şi abuz la care sunt expuse în special femeile şi 
persoanele aparţinând minorităţilor etnice sau sociale; 

Or. fr

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 27
Punctul 5

5. invită statele membre să (text eliminat) ţină seama într-o mai mare măsură de 
aspectele specifice fiecărui sex şi trecutului deseori traumatizant al femeilor deţinute, 
în special prin sensibilizarea şi pregătirea corespunzătoare a personalului şi prin 
reeducarea morală şi religioasă a femeilor;

Or. pl

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 28
Punctul 5

5. invită statele membre să integreze dimensiunea de egalitate între femei �i bărba�i în 
politica lor penitenciară �i în centrele de deten�ie �i să �ină seama într-o mai mare 
măsură de aspectele specifice feminine �i de trecutul deseori traumatizant al femeilor 
de�inute, în special prin sensibilizarea �i pregătirea corespunzătoare a personalului 
medical şi penitenciar;

Or. fr

Amendament depus de Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Amendamentul 29
Punctul 5

5. invită statele membre să integreze dimensiunea de egalitate între femei �i bărba�i în 
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politica lor penitenciară �i în centrele de deten�ie �i să �ină seama într-o mai mare 
măsură de aspectele specifice fiecărui sex �i trecutului deseori traumatizant al 
femeilor de�inute1, în special prin sensibilizarea �i pregătirea corespunzătoare a 
personalului:

a) prin integrarea dimensiunii de gen în ceea ce priveşte strângerea datelor în toate 
domeniile unde acest lucru este posibil, în vederea evidenţierii problemelor şi 
nevoilor femeilor;

b) prin crearea, în fiecare stat, a unei comisii de studiu şi a unor sisteme de mediere 
permanentă, pentru supravegherea efectivă a condiţiilor de detenţie, în vederea 
identificării şi combaterii factorilor de discriminare care continuă să afecteze 
femeile din sistemul penitenciar;

c) prin abordarea problemelor deţinutelor în cadrul dezbaterilor locale, regionale şi 
naţionale, în vederea încurajării adoptării de măsuri pozitive cu privire la resursele 
sociale, condiţiile de găzduire, formare etc;

d) prin crearea şi aplicarea unor programe specifice de sensibilizare şi de formare a 
personalului din penitenciare cu privire la diferenţele între sexe, atât pentru 
personalul în funcţii de conducere, cât şi pentru ansamblul de agenţi care intervin 
în activitatea cotidiană a închisorilor;

Or. es

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 30
Punctul 5a (nou)

5a. invită statele membre să adopte măsurile necesare pentru ca supravegherea 
deţinutelor să fie asigurată de personalul de sex feminin, în special în cazul 
percheziţiilor corporale;

Or. fr

Amendament depus de Claire Gibault

Amendamentul 31
Punctul 5a (nou)

5a. invită statele membre să asigure o protecţie eficientă a deţinutelor împotriva 
                                               
1 Articolele 1, 3, 5 �i 12 din Declara�ia universală a drepturilor omului �i articolul 1 din Principiile 
fundamentale privind tratamentul de�inu�ilor, men�ionate mai sus.
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agresiunilor violente şi sexuale;

Or. fr

Amendament depus de Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Amendamentul 32
Punctul 6a (nou)

6a. solicită fiecărui stat membru să faciliteze accesul deţinutelor la campaniile de 
prevenire, desfăşurate în mod obişnuit în rândul populaţiei, precum cele pentru 
depistarea precoce a cancerului la sân şi a cancerului de col uterin, precum şi să le 
permită accesul, în condiţii egale, la programele naţionale de planificare familială, 
la metodele contraceptive şi la întreruperile voluntare de sarcină;

Or. es

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 33
Punctul 8

8. invită statele membre să adopte o politică penitenciară de sănătate la nivel global, care 
să permită identificarea �i tratarea tulburărilor psihice �i mentale încă de la începutul 
perioadei de deten�ie �i asigurarea unei asisten�e medicale �i psihologice tuturor 
deţinuţilor şi de�inutelor care suferă de tulburări mentale, imaturitate sau
dependenţă, respectând, în acela�i timp, particularită�ile feminine;

Or. pl

Amendament depus de Anni Podimata

Amendamentul 34
Punctul 8a (nou)

8a. invită statele membre să ia toate măsurile necesare, în vederea oferirii de asistenţă 
psihologică tuturor deţinutelor, în special mamelor singure şi minorelor 
delincvente, pentru a le garanta o protecţie mai bună şi a le permite să-şi menţină şi 
să-şi îmbunătăţească relaţiile familiale şi sociale, ceea ce ar contribui într-o mare 
măsură la o reintegrare socială şi profesională mai eficientă; 
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Or. fr

Amendament depus de Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Amendamentul 35
Punctul 8a (nou)

8a. reaminteşte că este important să se desfăşoare programe al căror scop să fie 
diminuarea vulnerabilităţii deţinutelor la situaţii violente şi/sau la dependenţă, 
oferind asistenţă psihologică specifică femeilor care au căzut victimă violenţelor 
sexuale şi/sau abuzurilor în familie sau în cuplu; recomandă ca personalul din 
penitenciare să fie educat şi sensibilizat cu privire la problema sechelelor fizice şi 
psihologice pe care aceste experienţe le-au lăsat multora dintre aceste femei;

Or. es

Amendament depus de Roselyne Lefrançois

Amendamentul 36
Punctul 9

9. recomandă să nu se recurgă la detenţia femeilor însărcinate şi a mamelor care au în 
îngrijire un copil mic decât în ultimă instanţă şi ca, în cazul în care sunt încarcerate, 
să poată obţine o celulă mai spaţioasă, dacă este posibil, individuală, şi să li se 
acorde o atenţie specială în special în materie de alimentaţie şi igienă;  consideră, în 
plus, că femeile însărcinate ar trebui să poată să beneficieze de supraveghere 
prenatală şi postnatală echivalent cu cea asigurată în afara cadrului penitenciar;

Or. fr

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 37
Punctul 9

9. recomandă să nu se recurgă la deten�ia femeilor însărcinate decât în ultimă instan�ă 
�i ca, în cazul în care sunt încarcerate, să li se acorde o aten�ie specială în special în 
materie de alimenta�ie �i igienă �i să beneficieze de supraveghere prenatală �i 
postnatală de calitate, precum şi de cursuri de educaţie prenatală;



AM\701998RO.doc 13/24 PE396.818v03-00

RO

Or. fr

Amendament depus de Gabriela Creţu

Amendamentul 38
Punctul 10a (nou)

10a. subliniază că, dacă naşterea a decurs normal în închisoare, copilul este în general 
separat de mamă cu forţa în următoarele 24 sau 72 de ore de la naştere şi solicită 
Comisiei şi statelor membre să aibă în vedere soluţii alternative;

Or. en

Amendament depus de Claire Gibault

Amendamentul 39
Punctul 10a (nou)

10a. reaminteşte „specificitatea” închisorilor de femei şi insistă cu privire la crearea 
unor servicii de securitate şi de reintegrare concepute pentru femei;

Or. fr

Amendament depus de Claire Gibault

Amendamentul 40
Punctul 10b (nou)

10b. subliniază că sistemul judiciar trebuie să asigure respectul drepturilor copilului, 
când se iau în considerare problemele legate de detenţia mamelor;

Or. fr

Amendament depus de Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Amendamentul 41
Punctul 11

11. recomandă să se acorde o mai mare prioritate sanc�iunilor alternative încarcerării, în 
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special în ceea ce prive�te mamele, în cazul în care pedeapsa este mică, iar riscul 
pentru securitatea publică este redus, dat fiind faptul că încarcerarea acestora poate 
provoca grave perturbări în via�a familială, mai ales în cazul familiilor 
monoparentale (mame singure) sau cu copii cu vârste mici sau dacă au în îngrijire 
persoane dependente sau cu handicap; reaminte�te că, atunci când stabilesc 
pedeapsa, autorită�ile judiciare ar trebui să �ină cont de aceste elemente, în special 
de interesul superior al copilului care are un părinte inculpat; recomandă, de 
asemenea, să se ia în considerare posibilitatea ca deţinuţii care au în îngrijire 
minori sau îşi asumă alte responsabilităţi familiale să beneficieze de măsuri similare 
ca cele prevăzute în cazul mamelor;

Or. es

Amendament depus de Gabriela Creţu

Amendamentul 42
Punctul 11

11. recomandă să se acorde o mai mare prioritate sanc�iunilor alternative încarcerării, în 
special în ceea ce prive�te mamele, în cazul în care pedeapsa este mică, iar riscul 
pentru securitatea publică este redus, dat fiind faptul că încarcerarea acestora poate 
provoca grave perturbări în via�a familială, mai ales în cazul familiilor 
monoparentale (mame singure) sau cu copii cu vârste mici1; reaminte�te că, atunci 
când stabilesc pedeapsa, autorită�ile judiciare ar trebui să �ină cont de aceste 
elemente, în special de interesul superior al copilului care are un părinte inculpat; 
subliniază că alternativele la nivelul comunităţilor sunt preferabile detenţiei şi sunt 
mai puţin costisitoare;

Or. en

Amendament depus de Gabriela Creţu

Amendamentul 43
Punctul 11a (nou)

11a. constată cu regret că încarcerarea afectează în mod negativ sănătatea reproductivă 
şi drepturile femeilor, de la posibilitatea de a recurge la avort la posibilitatea de a 
avea copii sau de a-i păstra; solicită Comisiei şi statelor membre să abordeze urgent 
şi eficient această chestiune;

Or. en

                                               
1 JO C 32, 5.2.1996, p. 102.
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Amendament depus de Claire Gibault

Amendamentul 44
Punctul 11a (nou)

11a. subliniază că repercusiunile izolării şi suferinţei asupra sănătăţii deţinutelor 
însărcinate pot avea consecinţe nefaste, chiar periculoase pentru copilul şi că 
trebuie luate în considerare cu foarte multă seriozitate în momentul luării deciziei 
de detenţie;

Or. fr

Amendament depus de Claire Gibault

Amendamentul 45
Punctul 11b (nou)

11b. insistă asupra faptului că administraţia judiciară trebuie să se informeze cu privire 
la existenţa copiilor, înainte de a lua o decizie referitoare la detenţia preventivă sau 
în momentul condamnării, şi să se asigure că au fost luate măsuri în vederea 
păstrării tuturor drepturilor acestora;

Or. fr

Amendament depus de Anni Podimata

Amendamentul 46
Punctul 11a (nou)

11a. solicită statelor membre să modernizeze măsurile judiciare şi legislative de control 
al infracţionalităţii juvenile, în sensul unei decriminalizări şi, în acest context, de 
reducere la minimum a măsurilor privative de libertate şi de detenţie totală sau 
parţială a minorilor;  recomandă să se acorde o mai mare prioritate sanc�iunilor 
alternative la pedeapsa cu închisoarea, şi ca acest regim să se aplice atât mamelor, 
cât şi minorelor delincvente, în cazul în care pedeapsa este mică, iar riscul pentru 
securitatea publică este redus, dat fiind faptul că încarcerarea acestora poate 
provoca grave perturbări în via�a familială; reaminte�te că, atunci când stabilesc 
pedeapsa, autorită�ile judiciare ar trebui să �ină cont de aceste elemente, în 
special de interesul superior al minorei delincvente; 

Or. fr
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Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 47
Punctul 12

12. invită statele membre să garanteze crearea unor centre de detenţie pentru femei şi să 
ia măsuri pentru o mai bună repartizare teritorială a acestora pentru a facilita 
menţinerea legăturilor familiale (text eliminat) ale femeilor deţinute şi pentru a le da 
posibilitatea de a participa la ceremonii religioase;

Or. pl

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 48
Punctul 13

eliminat

Or. pl

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 49
Punctul 14

14. invită statele membre să faciliteze legăturile familiale, în special rela�iile părin�ilor 
încarcera�i cu copiii lor, cu excep�ia cazurilor în care acest lucru nu este în interesul 
copilului, să faciliteze participarea comună la reeducarea morală şi psihologică, 
precum şi la ceremoniile religioase, prin crearea de structuri de plasare în care 
atmosfera să fie diferită de cea din mediul carceral �i în care să fie posibilă 
desfă�urarea de activită�i comune �i un contact afectiv corespunzător;

Or. pl
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Amendament depus de Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Amendamentul 50
Punctul 15

15. solicită insistent statelor membre să se conformeze obligaţiilor lor internaţionale1, 
asigurând egalitatea drepturilor şi egalitate de tratament pentru copiii ai căror părinţi 
sunt deţinuţi, şi să creeze condiţii de viaţă adaptate nevoilor lor în centre absolut 
independente şi cât mai îndepărtate de mediul carceral obişnuit, permiţându-le 
integrarea în sistemele de îngrijire sau instituţiile şcolare clasice şi prevăzând un 
regim de ieşiri generos şi flexibil, în compania membrilor familiilor sau a 
personalului asociaţiilor pentru protecţia copiilor, permiţând astfel buna lor 
dezvoltare din punct de vedere fizic, mental, moral şi social; recomandă, de 
asemenea, în cazul copiilor minori aflaţi în închisoare, facilitarea exercitării 
autorităţii parentale de către celălalt părinte implicat;

Or. es

Amendament depus de Gabriela Creţu

Amendamentul 51
Punctul 15a (nou)

15a. constată cu regret că un mare număr de deţinute sunt mame singure care pierd 
contactul cu copiii, câteodată pentru totdeauna; solicită Comisiei şi statelor membre 
să definească şi să aplice politici alternative, în vederea evitării unei separări totale;

Or. en

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 52
Punctul 15a (nou)

15a. invită statele membre şi penitenciarele să prevadă crearea unor centre pentru mame 
şi copii, separate de restul închisorii, care să dispună de o infrastructură adecvată, 
precum şi de un personal calificat, capabil să ajute mamele deţinute să-şi asume 
responsabilităţile educaţionale şi de îngrijire a copiilor; 

Or. fr

                                               
1 Recomandarea R (2006)2 men�ionată mai sus.
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Amendament depus de Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Amendamentul 53
Punctul 15a (nou)

15a. solicită statelor membre să respecte în totalitate diversitatea orientărilor sexuale, 
precum şi diversele forme de viaţă familială, atâta timp cât acestea nu contravin 
legii, şi să permită exercitarea lor liberă, atât în cadrul instituţiilor, cât şi în cadrul 
relaţiilor cu persoanele din exterior;

Or. es

Amendament depus de Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Amendamentul 54
Punctul 15b (nou)

15b. solicită statelor membre să ofere tuturor deţinuţilor asistenţă juridică gratuită, 
orientată asupra problemelor legate de penitenciare iar, în cazul femeilor deţinute, 
specializată în domeniul dreptului familiei, pentru a putea răspunde problemelor 
referitoare la plasare, separare, violenţele legate de gen etc.;

Or. es

Amendament depus de Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Amendamentul 55
Punctul 15c (nou)

15c. recomandă desfăşurarea unor campanii de informare şi de orientare cu privire 
la serviciile sociale furnizate de către comunitate şi la procedurile de actualizare 
a documentelor administrative privitoare la situaţia personală, familială şi 
socială, pentru ca femeile deţinute să îşi poată exercita pe deplin drepturile 
cetăţeneşti;

Or. es
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Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 56
Punctul 16a (nou)

16a. invită statele membre să aplice măsurile de asistenţă psihosocială, pentru a pregăti 
şi a facilita separarea copilului de mama deţinută şi pentru a reduce impactul 
negativ al acestei situaţii;

Or. fr

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 57
Punctul 18

18. recomandă statelor membre să adopte măsurile necesare care să permită deţinuţilor, 
bărbaţi şi femei, să aibă locuri de muncă care să permită împlinirea personală;

Or. pl

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 58
Punctul 18

18. recomandă statelor membre să adopte măsurile necesare care să permită de�inu�ilor, 
bărba�i �i femei, să aibă locuri de muncă remunerate corespunzător �i diversificate, 
lipsite de orice segregare bazată pe sex �i de orice altă formă de discriminare, precum 
şi să creeze, în acest scop, parteneriate cu întreprinderile;

Or. fr

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 59
Punctul 19

19. invită statele membre să investească mai multe resurse, printre care �i instrumente 
financiare comunitare pentru ocuparea for�ei de muncă �i integrarea socială, de 
exemplu Fondul social european �i PROGRESS, pentru crearea, în cadrul 
penitenciar, de programe de alfabetizare pe toată durata vie�ii �i de formare 



PE396.818v03-00 20/24 AM\701998RO.doc

RO

profesională adaptate exigen�elor pie�ei muncii �i care ar putea duce la ob�inerea 
unei diplome;

Or. fr

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 60
Punctul 19a (nou)

19a. subliniază că aceste programe ar trebui să includă cursuri de limbi străine, inclusiv 
de învăţare a limbii naţionale pentru deţinuţii şi deţinutele străine, de informatică, 
precum şi de comportament social şi profesional;

Or. fr

Amendament depus de Roselyne Lefrançois

Amendamentul 61
Punctul 19a (nou)

19a. subliniază rolul primordial al organizaţiilor nonguvernamentale în ceea ce priveşte 
reintegrarea socială şi profesională a deţinutelor,  în special a femeilor, şi invită, 
prin urmare, statele membre să încurajeze dezvoltarea activităţilor acestor 
organizaţii în mediul carceral, în special prin suplimentarea resurselor care le sunt 
alocate, facilitarea accesului membrilor acestor organizaţii în penitenciare şi o 
sensibilizare crescută a personalului din penitenciare la necesitatea unei bune 
colaborări cu aceşti actori;

Or. fr

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 62
Punctul 20

20. consideră că, în cazul în care nu există riscuri majore pentru securitatea publică �i în 
func�ia de gravitatea faptei, o mai mare pondere a regimurilor de semi-libertate care 
să permită de�inutului să lucreze sau să urmeze cursuri de formare profesională şi 
morală în exteriorul cadrului penitenciar ar putea facilita reintegrarea socială �i 
profesională a de�inu�ilor;
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Or. pl

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 63
Punctul 20a (nou)

20a. subliniază că, în special în ceea ce priveşte femeile însărcinate sau cele care au 
născut, condiţiile de muncă ale deţinuţilor trebuie să fie conforme legislaţiei 
naţionale şi comunitare şi să permită controlul regulat al autorităţilor competente;

Or. fr

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 64
Punctul 20b (nou)

20b. subliniază necesitatea de a promova utilizarea unor mijloace menite să implice 
deţinuţii şi deţinutele într-un demers de angajare profesională şi de reintegrare 
socială, ţinând seama de situaţia lor personală şi asigurând o evaluare anuală a 
acestor mijloace;

Or. fr

Amendament depus de Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Amendamentul 65
Punctul 20a (nou)

20a. consideră prioritară crearea, în fiecare centru, a unor programe de asistenţă şi 
sprijin individual, accesibile tuturor deţinutelor pe bază de voluntariat, pentru 
elaborarea, aplicarea şi îndeplinirea proiectelor de dezvoltare personală şi de 
reintegrare socială, care trebuie să se desfăşoare după ieşirea din închisoare;

Or. es
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Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 66
Punctul 21

21. reaminte�te necesitatea punerii în aplicare a unei reeducări psihologice sau 
religioase, în timpul perioadei de deten�ie �i după această perioadă, a unor măsuri 
de ajutor social prin care persoana de�inută să fie pregătită �i asistată în demersurile 
de reintegrare, în special în găsirea unei locuin�e �i a unui loc de muncă, pentru a 
evita situa�iile de excluziune socială �i de recidivă;

Or. pl

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 67
Punctul 21a (nou)

21a. subliniază importanţa de a menţine şi de a promova contactele deţinuţilor şi 
deţinutelor cu lumea din afara închisorii, în special prin intermediul presei scrise şi 
mass-mediei, precum şi a comunicării cu instituţiile de asistenţă socială, ONG-uri şi 
asociaţii culturale, artistice sau de alt tip, acceptate de către autorităţile 
penitenciarelor;

Or. fr

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 68
Punctul 21b (nou)

21b. reaminteşte că accesul regulat al tuturor deţinuţilor la activităţi sportive şi 
recreaţionale, precum şi la posibilităţi de educaţie artistică şi culturală, este 
fundamental pentru menţinerea echilibrului lor psihologic şi favorizează şansele de 
reintegrare socială;

Or. fr
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Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 69
Punctul 21c (nou)

21c. invită Comisia să acorde o atenţie deosebită deţinuţilor în cadrul programului 
său de combatere a excluderii sociale;

Or. fr

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 70
Punctul 21d (nou)

21d. recomandă statelor membre să acorde o atenţie deosebită deţinuţilor şi 
deţinutelor de naţionalitate străină, în special în ceea ce priveşte diferenţele 
lingvistice şi culturale şi să faciliteze menţinerea contactului cu persoanele 
apropiate, precum şi comunicarea cu personalul consular al ţării lor;

Or. fr

Amendament depus de Anni Podimata

Amendamentul 71
Punctul 21a (nou)

21a. invită statele membre, în contextul facilitării reintegrării sociale şi profesionale, să 
adopte toate măsurile necesare în vederea introducerii în legislaţia naţională a unor 
norme juridice care să favorizeze angajarea fostelor deţinute, în special a mamelor 
singure şi a minorelor delincvente, în sectorul public şi privat; 

Or. fr

Amendament depus de Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Amendamentul 72
Punctul 22

22. încurajează statele membre să facă schimb de informa�ii �i bune practici în ceea ce 
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prive�te condi�iile de deten�ie, în special în cazul femeilor, precum �i în ceea ce 
prive�te formarea profesională �i reintegrarea socială; consideră că este important 
ca, în acest context, să se încurajeze şi să se finanţeze participarea la conceperea 
unor programe inovatoare şi a unor bune practici, precum şi la congrese şi 
dezbateri naţionale şi internaţionale a autorităţilor şi a actorilor direct implicaţi, ca 
factor de motivare şi de generare a unor sinergii pozitive;

Or. es

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 73
Punctul 23

23. invită Comisia ca, împreună cu statele membre, să finanţeze studii privind cauzele 
criminalităţii, în special ale celei căreia îi cad victime femeile, şi să se profite de 
rezultatele acestora pentru a reeduca şi a îmbunătăţi şansele acestora de participare 
la viaţa socială, familială şi profesională;   

Or. pl

Amendament depus de Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Amendamentul 74
Punctul 23

23. invită Comisia ca, împreună cu statele membre, să finan�eze studii privind eficien�a 
sistemelor penale na�ionale, precum �i impactul încarcerării asupra �anselor de 
participare la via�a socială, familială �i profesională şi să încurajeze cercetarea 
mediului carceral, din perspectiva genului;

Or. es
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